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ESKÜVİI VIDEO SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTA 
 ( A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t !) 

 

 

 

I. Minimum Csomag: A csomag ára : 55.000 – Ft. 
 

        -      Polgári –és Egyházi Szertartás         
megörökítése 1 kamerás digitális 
felvétel, 

- Számítógépes vágás, szerkesztés , 
feliratozás effektek, 

- DVD lemezre szerkesztett interaktív 
menü, 

- Egyedi tervezésű színes, fénykép 
minőségben nyomtatott DVD tok borító, 
valamint DVD lemez felület. 

 
 
II. Optimum Csomag: A csomag ára : 65.000 – Ft. 
 

- Polgári –és Egyházi Szertartás         
megörökítése 1 kamerás digitális felvétel, 

- Az Ünnepi Vacsora megörökítése 1 
kamerás digitális felvétel ( kb. hajnal 01 
.00 óráig), 

- Számítógépes vágás, szerkesztés , 
feliratozás effektek, 

- DVD lemezre szerkesztett interaktív 
menü, 

- Egyedi tervezésű színes, fénykép 
minőségben nyomtatott DVD tok borító, 
valamint DVD lemez felület. 

 



 
 
 
 
 

III. Prémium Csomag:  A csomag ára : 75.000 – Ft. 
 

- Polgári –és Egyházi Szertartás 
megörökítése 1 kamerás digitális felvétel, 

- Gyermekkori -és Közös Életképek 
fotómontázs készítése, 

- Az Ünnepi Vacsora megörökítése 1 
kamerás digitális felvétel ( kb. hajnal 1 
óráig), 

- Számítógépes vágás, szerkesztés , 
feliratozás effektek, 

- DVD lemezre szerkesztett interaktív 
menü, 

- Egyedi tervezésű színes, fénykép 
minőségben nyomtatott DVD tok borító, 
valamint DVD lemez felület. 

 
 
IV. Extra Csomag:  A csomag ára : 85.000 – Ft. 

 
- Polgári –és Egyházi Szertartás         

megörökítése 1 kamerás digitális felvétel, 
- Gyermekkori -és Közös Életképek 

fotómontázs készítése, 
- Kültéri fotózás megörökítése 1 kamerás 

digitális felvétel, 
- Vendégvárás (kikérés, búcsúztatás) 

megörökítése 1 kamerás digitális felvétel, 
- Az Ünnepi Vacsora megörökítése 1 

kamerás digitális felvétel ( kb. hajnal 1 
óráig), 

- Számítógépes vágás, szerkesztés , 
feliratozás effektek, 

- DVD lemezre szerkesztett interaktív 
menü, 

- Egyedi tervezésű színes, fénykép 
minőségben nyomtatott DVD tok borító, 
valamint DVD lemez felület. 

 
 
 



 
 
V. Egyéb Szolgáltatások: 

 
- DVD másolat készítése (Egyedi 

tervezésű színes, fénykép minőségben 
nyomtatott DVD tok borító, valamint 
DVD lemez felület.) : 5.000 – Ft. 

- VHS kazetta másolat készítése 
(Egyedi tervezésű színes, fénykép 
minőségben nyomtatott VHS kazetta tok 
borító, valamint VHS kazetta felület.) : 
4.000 – Ft. 

- Nyersanyag (Digital8, MiniDV 
kazetták) felvételek átadása: 25.000 – 
Ft. 

- FULL HD Felvételek és kidolgozás: 
Az árlistában szereplő csomagoknál 
lehetőség van DVD minőségű felvételek 
helyett FULL HD minőségű filmek 
készítésére és kidolgozására BlueRay 
lemezre, melynek költsége: Választott 
csomag ár + 25.000 – Ft. 

 
VI. Egyéb hasznos információk,  tudnivalók: 
 

 
- Videofelvételek készítését Magyarország teljes területén vállaljuk, 
 
- A feltüntetett csomagárakon kívül további költséget jelent a kiszállási 

díj, melynek mértéke 100 – Ft / km ! 
 
- A kidolgozott felvételek elkészítésének, átadásának határideje az  
  igényelt csomagtól függően 1-2 hét. 

 
 
 
 
 
 
 
 


